
  

 
សំណៅបកប្របជាភាសាប្មែរមានភាា បខ់ាងណរោម 
 

កមពុជា៖ រកមុអ្នកជំនាញ អ្.ស.ប ររយួបារមភយ៉ា ងខាល ងំចំណ ោះោរឃុមំលួនណកែងរបសុមាន ក ់

មានជំងឺអូ្ទីសសមឹ ប្ែលបានរ  ោះគនត់ាមអ្នឡាញ 
 

ទីរកុងហ្សបឺ្ែវ (២ កញ្ញា  ២០២១) រកុមអ្នកជំនាញស ទធ មនុសស អ្.ស.ប * ណៅថ្ងៃណនោះ បានអ្ំ វនាវសូមឱ្យ 
កមពុជាណ ោះប្លងណកែងរបុសមាន កអ់ាយុ១៧ ឆ្ន  ំប្ែលមានជងំអឺ្ូទីសសមឹ ប្ែលររូវបានឃំុមលួនបណ ត្ ោះអាសននអ្ស់ 
រយៈណរលជាងរីរប្មមកណហ្ើយ ណ យម នបានជួបរគសួារគារ។់ 
 

អ្នីរ ជនរបូណនោះ ប្ែលឪរុកគារជ់ាអ្រីរមន្រនតីគែបកសរបឆ្ងំ ន ងមាត យគារជ់ាអ្នកោរ រស ទធ មនុសស ររូវបាន
ចាបម់លួនណៅថ្ងៃទ២ី៤ ប្មម ងុនា ន ងររូវបានណចាទរបោនរ់ីបទញុោះញង ់ន ងរបមាងមន្រនតីសាធារែៈ ករ់ន័ធនឹង
សកមែភារតាមអ្នឡាញរបស់គារ ់។ គារអ់ាចរបឈមនឹងោរជាបរ់នធនាគាររហូ្រែល់រីរឆ្ន  ំរបស នជាគាររ់រូវ
បានផ្តនាា ណោស។ 
 

រកុមអ្នកជំនាញបានមានរបសាសនថ៍ា “ កុមារមានរ ោរភារប្ែលររូវបានណចាទរបោនរ់ីបទរណំោភចាប ់គួរប្រ
បានរបររឹរតរសបតាមណគាលោរែ៍ឧរតមរបណយជនរ៍បស់កុមារ ណហ្ើយរាល់ក ចចម រមំរបងឹប្របង គួរប្រររូវបានណ្វើ
ណ ើង ណែើមប ីករ់ួកគារឱ់្យណៅណរៅរនធនាគារ” ។ “ ណនោះជាោររ រជារ ណសស កនុងករែីមយួែូចជាករែីណនោះ ថ្ន
ោរបណចចញមរ ណ យណសរ ីន ងណ យសនត វ  ្ ី”។  
 

“ អ្នុសញ្ញា  អ្.ស.ប សតីរីស ទធ កុមារ ប្ែលកមពុជាបានផ្តល់សចាច បន័ណៅឆ្ន ១ំ៩៩២ ប្ចងថាោរចាបម់លួន ន ងោរឃំុ
មលួនកុមារ គួរប្រររូវបានណរបើជាជណរមើសចុងណរោយ ន ងសរមាបរ់យៈណរលមលីបំផុ្រប៉ាុណ ណ្ ោះ។ អ្នុសញ្ញា ណនោះ ោរ រ
ស ទធ កុមារកនុងោរបណចចញមរ  ន ងោរចូលរមួផ្ងប្ែរ។ ណយើងសូមជំរញុឱ្យអាជាា ្រកមពុជាទមាល កោ់រណចាទរបោន ់
ន ងណ ោះប្លងអ្នរី ជនរបូណនោះជាបនាា ន។់”  
 

អ្នីរ ជនណនោះ ប្ែលម នអាចររូវបានបង្ហា ញអ្រតសញ្ញា ែជាសាធារែៈណ យសារប្រអាយុរបស់គារ ់ររូវបាន
ចាបម់លួនណ យគាែ នែីោ ណហ្ើយរកុមរគួសារគារម់ នអាចជបួគារប់ាន មែៈណរលប្ែលគាររ់រូវបាននគរបាលឃំុ
មលួន ឬចាបត់ាងំរណីរលប្ែលគាររ់រូវបានចាបម់លួន។ កនលងមក គាររ់រូវបានបែ ណស្ោរណសនើសំុឱ្យណៅណរៅឃំុ។ 



នីរ វ  ្ ីរ ណសសរបស់រកុមរបឹកាស ទធ មនុសស ម នររមឹប្របានណលើកណ ើងករែីរបស់គារជ់ាមយួអាជាា ្រណៅកនុង
ល ម រឧបារស័យរមួគាន មយួណនាោះណទ ប៉ាុប្នតប្ងមោងំណៅកនុងក ចចរបជុំណទវភាគីជាមយួមន្រនតីរ ា ភ បាលផ្ងប្ែរ។ 
 

រកុមអ្នកជំនាញបានមានរបសាសនថ៍ា “ ណនោះជាោរគួរឱ្យររួយបារមភជារ ណសស ណ យសារអ្នុសញ្ញា  អ្.ស.ប សតី
រីស ទធ ជនរ ោរ ប្ែលកមពុជាជាភាគីផ្ងប្ែរណនាោះ ររមូវឱ្យអាជាា ្រគ រគូររីឧរតមរបណយជនរ៍បស់កុមារប្ែលមាន
រ ោរភារ ន ងផ្តល់ជំនួយសមរសប ” ។ 
 

“ ណយើងមានោរររួយបារមភខាល ងំផ្ងប្ែរប្ែលកុមាររបូណនោះ ររូវបានណគសួរចណមលើយណ យគាែ នវរតមានណមធាវ ីឬអា្
រាបាលរបស់គារ ់ប្ែលរណំោភណលើចាបស់តីរីយុរត ្ មអ៌្នីរ ជនកមពុជា ន ងបទ ា នស ទធ មនុសសអ្នតរជារ ” ។ 
 

ឪរុករបស់អ្នីរ ជនរបូណនោះ ជាអ្រីរសមាជ កថ្នគែបកសសណន្រង្ហរ ោះជារ ប្ែលររូវបានរោំយ ររូវបានជាប់
រនធនាគារតាងំរីប្មម ងុនា ឆ្ន ២ំ០២០ ។ មាត យគារជ់ាសមាជ កសកមែថ្នរកមុអ្នកោរ រស ទធ មនុសស ប្ែលណគ
សារ ល់ថា រកុមន្រសតីថ្ងៃសុរកកមពុជា ររូវបានកងកមាល ងំសនត សុមវាយែំកនុងអ្ំ ុងណរលជបួជុំណ យសនត វ  ្ ី ោមោរ
ឱ្យមានោរណ ោះប្លងសមាជ កគែបកសសណន្រង្ហរ ោះជារ ។ ោលរីប្មម ងុនា មន្រនតីសនត សុមមែ័ឌ បានរបឹអ្ូស 
ប របស់រួកគារណ់ យបំ ន ណៅកនុងអ្ំ ុងណរលណ្វើបារុកមែមយួណៅខាងមមុោរ  យល័យ OHCHR របចា ំ
កមពុជា។ 
 

ណកែងរបុសរបូណនោះ ធាល បរ់រូវបានចាបម់លួនោលរីណលើកមុន ប៉ាបុ្នតម នររូវបានណចាទរបោនណ់ទោលណនាោះ ណហ្ើយកធ៏ាល ប់
ររូវបានជនម នសារ ល់មមុវាយែំផ្ងប្ែរ។ បនាា បរ់ីោរចាបម់លួនគារោ់លរីប្មរុោឆ្ន មំុន ណៅខាងមុមទីសាន កោ់រ     
ក ត្ លចាស់ថ្នគែបកសសណន្រង្ហរ ោះជារ  គាររ់រូវបានណគរាយោរែ៍ថា ររូវបាននគរបាល ល់ ន ងទោះកំណផ្លៀង
គារក់នុងអ្ំ ុងណរលសួរចណមលើយ។ រីរថ្ងៃណរោយមក គាររ់រូវបានណ ោះប្លងណ យគាែ នោរណចាទរបោន។់ ណៅប្ម 
ណមសាឆ្ន ណំនោះ គាររ់រូវបានបចាូ នណៅមនាីរណរទយ ណ យសារមានរសំាឆ្អឹងលោែក៍ាល បនាា បរ់ីបុរសរីរនាកប់ាន 
ជ ោះម៉ាូរូតាមវាយគារណ់ យែុឥំែា។ 
 

ណៅឆ្ន ២ំ០១១ គែៈកមាែ ្ ោរ អ្.ស.ប ទទួលបនាុកស ទធ កុមារ បានអ្ំ វនាវឱ្យរ ា ភ បាលកមពុជា ណលើកកមពស់  
“ វ  ធានោរជំនួសោរឃំុមលួន” ចំណ ោះកុមារ។ 
 

រកុមអ្នកជំនាញបានមានរបសាសនថ៍ា “ ណយើងសូមអ្ំ វនាវយ៉ា ងទទូចែល់រ ា ភ បាលកមពុជា ឱ្យណ ោះប្លងកុមារ
របូណនោះ ណហ្ើយធានាថាស ទធ មនុសសរបស់គារ ់ររូវបានោរ ររសបតាមណគាលោរែ៍ឧរតមផ្លរបណយជនរ៍បស់
កុមារ ណ យអ្នុណោមតាមអ្នុសញ្ញា សតីរីស ទធ កុមារ អ្នុសញ្ញា សតីរីស ទធ ជនរ ោរ ន ងចាបក់មពុជា” ។  
 

ចប ់

 



* រកមុអ្នកជនំាញ៖ ណោក វ  ទ រ ម៉ានុតារបន (Mr. Vitit Muntarbhorn) អ្នករាយោរែ៍រ ណសសសតី រីសាា នភារ
ស ទធ មនុសសណៅកមពុជា អ្នករសី អ្ណីរ ៉ាន ខាន ់(Ms. Irene Khan) អ្នករាយោរែ៍រ ណសសសតីរីោរណលើកកមពស់ ន ង
ោរោរ រស ទធ ណសរភីារកនុងោរបណចចញមរ  ន ងទសសនៈ អ្នករសី តាល ណលង ម៉ាហូ្វូណមង (Ms. Tlaleng Mofokeng) 
អ្នករាយោរែ៍រ ណសសសតីរសី ទធ ជនរគបរ់បូកនុងោរទទួលបានសតង ់រមពស់បំផុ្រប្ផ្នកសុមភារផ្លូវោរន ងផ្លូវច រត 
ន ង អ្នករសី មា៉ា រ ី ល័រ (Mary Lawlor) អ្នករាយោរែ៍រ ណសសសតី រីសាា នភារអ្នកោរ រស ទធ មនុសស។ 
 

អ្នករាយោរែ៍រ ណសស គឺជាប្ផ្នកមយួថ្នអ្វីប្ែលណគសារ ល់ថាជានីរ វ  ្ ីរ ណសសរបស់រកមុរបឹកាស ទធ មនុសស។   
នីរ វ  ្ ីរ ណសស (សាា បន័ែ៏្ បំផុំ្រមយួថ្នរកុមអ្នកជនំាញឯករាជយណៅកនុ ងរបរន័ធស ទធ មនុសស អ្.ស.ប) គឺជាណ ែ្ ោះ
ទូណៅមយួថ្នយនតោរឃ្ល ណំមើល ន ងប្សវងរកោររ រឯករាជយរបស់រកុមរបឹកាណនោះ ប្ែលណ ោះរសាយសាា នភារស ទធ 
មនុសសរបស់របណទសមយួៗជាកោ់ក ់ឬបញ្ញា ស ទធ មនុសសតាមវ  ស័យនីមយួៗ ណៅរគបរ់ំបនោ់ងំអ្ស់ថ្នរ ភរ 
ណោក។ រកមុអ្នកជនំាញថ្ននីរ វ  ្ ីរ ណសស ណ្វើោរប្ផ្អកណលើណគាលោរែ៍សែ័រគច រត រកួគារម់ នប្មនជាបុគរល ក  
អ្.ស.ប ណទ ណហ្ើយម នទទួលរបាកណ់បៀរវរសរស៍រមាបោ់រង្ហររបស់មលួ នណ ើយ។ រកួណគណ្វើោរឯករាជយរីរ ា ភ បាល ឬ
អ្ងរោរ្មយួ ណហ្ើយបណរមើោរកនុ ងសមរាភារបុគរលផ្ទា ល់របស់មលួ ន ។ 
 

សរមាបរ់រ័ម៌ានបប្នាម ន ងោរសាកសួរររ័ម៌ានណផ្សងៗ សូមោកទ់ង៖ ណោក មា៉ា មូរ ហ្កា ោ (Mahmoud 

Garga) តាមរយៈទូរស័រាណលម៖ (+ ៨៥៥ (០) ១២ ៧៩០ ១៧៨ ឬ តាមរយៈអ្ុីប្ម៉ាល៖ 
mgarga@ohchr.org) ឬ ណោក ្វែី អាណមរ (Naveed Ahmad)តាមរយៈទូរស័រាណលម៖ (+៤១ ២២ 
៩២៨ ៩៤៧៧  ឬ តាមរយៈអ្ុីប្ម៉ាល៖ Nahmed@ohchr.org)  

 
 

សរមាបោ់រសាកសួរររ័ម៌ាន ករ់ន័ធនឹងអ្នកជនំាញឯករាជយែថ្ទណទៀររបស់អ្.ស.ប សូមោកទ់ង៖ ណោក ហ្សូរមីី 
 ូរងស៍់ (Jeremy Laurence) តាមរយៈទូរស័រាណលម៖ (+៤១ ២២ ៩១៧ ៧៥៧៨) អ្ុីប្ម៉ាល៖ 
jlaurence@ohchr.org)  
 
 

តាម នររ័ម៌ានោកទ់ងនឹងរកុមអ្នកជនំាញស ទធ មនុសសឯករាជយរបស់ អ្.ស.ប តាមប ត្ ញទវី្ទរ័ 
Twitter@UN_SPExperts 

 
 

ណរើអ្នកមវល់អ្រំីរ ភរណោកប្ែលណយើងរស់ណៅ ឬណទ? 

ែូណចនោះ ណរោកឈរ ណែើមបសី ទធ នរ្មាន កណ់ៅថ្ងៃណនោះ។ 
#Standup4humanrights  

ណហ្ើយចូលណៅោនណ់គហ្ទំររ័ http://www.standup4humanrights.org 

mailto:mgarga@ohchr.org
mailto:@ohchr.org
mailto:jlaurence@ohchr.org
https://twitter.com/UN_SPExperts
http://www.standup4humanrights.org/

